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9.1 โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ
3. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นางธนนันท ซาโต
กรรมการ
5. นายธีระเมศฐ รัตนาสุวรรณชาติ
กรรมการ
6. นางนภัสสรณ ทิพยอัครยอด
กรรมการ
7. นางศิริใจ เอกนันท
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. ดร.เขียน วงศสุรีย
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. วาที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นายสราวุธ เอี่ยมสําอาง ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ, นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ, นายธีระเมศฐ
รัตนาสุวรรณชาติ, นางนภัสสรณ ทิพยอัครยอด, นางธนนันท ซาโต กรรมการสองในหาคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/ 2554 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2554 มีมติใหคณะกรรมการมีอํานาจ หนาที่ และ ความ
รับผิดชอบในการจัดการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่สําคัญไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อดําเนินการตรวจสอบ ดูแลปฏิบัติงานและ
ประสานงานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน
คณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
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น
อกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
6. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการอันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่
สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
8. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
9. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวน
ในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน
หรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
10. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น หรือถือ
หุน หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

3.

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. นา งศิริใจ เอกนันท
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทํา
หนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
2. ดร.เขียน วงศสุรีย
กรรมการตรวจสอบ
วาที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายเจษฎา พวงพุม ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเปนอิสระตามนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจาง/ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา / ผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและ
ชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง)
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้ง
คูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผ็มี
อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่
อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปน
การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมเปนกรรมการอิสระ หรือ
ผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมเปนผู
ถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพดวย
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
9. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่
เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
10. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 และรวมถึงที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 มีมติใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ หนาที่ และ ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและพอเพียง
2. สอบทานใหบริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณา แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตา มกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโชยน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดแก
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปน
ดวยคาใชจายของบริษัทฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่
รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ
บริหารของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
1. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการบริหาร
3. นางบุศรินทร สุวรรณรัตน กรรมการบริหาร
4. นางสุพรรณี วัชโรทัย กรรมการบริหาร
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 มีมติใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กํา หนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจ
การบริหารตาง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของ
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บริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่
กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวางที่ไมมี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือใหสัตยาบันในที่ประชุมคราวตอไป
4. กําหนด อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน
ของ
พนักงานในระดับผูบริหาร และการเลิกจาง
5. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยู
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไมมีการมอบ
อํานาจใหแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ
6. ใหมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงินดังนี้
(ก) อนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงานปกติ
i. ตามงบประมาณการลงทุน: วงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอครั้ง(สิบลานบาทตอครั้ง) ซึ่งถาหากเกินวงเงินที่กําหนด
ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ii. เกินกวางบประมาณการลงทุน : วงเงินไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณ (รอยละยี่สิบของงบประมาณ) ซึ่งถา
หากเกินวงเงินที่กําหนด ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(ข)
อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในทรัพยสินและบริการเพื่อประโยชนของบริษัท (ตามงบประมาณการลงทุน) และการซื้อ
สินทรัพย ถาวร (ไมรวมที่ดิน) ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอครั้ง ซึ่งถาหากเกินวงเงินที่กําหนดใหขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
การลงนามในสัญญาวาจางหรือจัดหา ในวงเงินตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (สิบลานบาทขึ้นไป)
(ข) อนุมัติการขอใหสถาบันการเงินออกหนังสือค้ําประกัน เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในเงื่อนไขตามปกติ
ธุรกิจ โดยวงเงินในการออกหนังสือค้ําประกันจะไมเกินจํานวนวงเงินกูยืมหรือวงเงินสินเชื่อที่บริษัท ไดรับอนุมัติจาก
สถาบันการเงิน ทั้งนี้ การกูยืมหรือขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(ค) อนุมัติการขายหรือการใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญารับงาน
โครงการตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินตอรายการตั้งแต 10 ลานบาทตอสัญญา (ตั้งแตสิบลานบาทตอสัญญา)
(ง) อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจคณะกรรมการบริหารไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
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นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือพนักงานบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับ
บุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. มีอํานาจดําเนินการเปนผูบริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. มีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ตลอดจนใหมีอํานาจในการ
มอบหมายใหบุคคลอื่นๆที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทน ทั้งนี้ จะไมมีการมอบอํานาจชวง
ใหแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ
3. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
4. มีอํานาจกระทําการแทน และแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท และเปนประโยชน
ตอบริษัท
5. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนตางๆ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
6. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆที่จําเปนตอการดําเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร
7. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงินดังนี้
(ก) อนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการดําเนินการปกติ
i. ตามงบประมาณการลงทุน: วงเงินไมเกิน 5 ลานบาทตอครั้ง (หาลานบาทตอครั้ง) ซึ่งถาหากเกินวงเงินที่กําหนด ให
ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
ii. เกินกวางบประมาณการลงทุน : วงเงินไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณ (รอยละสิบของงบประมาณ) ซึ่งถาหาก
เกินวงเงินที่กําหนด ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
(ข) อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในทรัพยสินและบริการเพื่อประโยชนของบริษัท (ตามงบประมาณการลงทุน) และการซื้อ
สินทรัพยถาวร (ไมรวมที่ดิน)ในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท(หาลานบาท)ตอครั้ง แตไมรวมถึงรายการที่เปนการอนุมัติการ
กูยืมหรือขอสินเชื่อใดๆของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อลงทุน เชน การซื้อขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย
ถาวร ซึ่งการเขาทํารายการดังกลาวจะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
(ค) อนุมัติการขายหรือการใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญารับงาน
โครงการของตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินตอรายการไมเกิน 10 ลานบาทตอสัญญา ( ไมเกิน สิบลานบาทตอสัญญา)
ซึ่งถาหากเกินวงเงินที่กําหนด ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว แกพนักงานหรือ
ลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท
9, มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝายแผนก หรือการพนจากการ
เปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเวน
พนักงานระดับผูบริหาร
10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผูจัดการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู
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ถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แกไขอํานาจกรรมการผูจัดการไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้กรรมการผูจัดการอาจมอบอํานาจใหพนักงานบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการ
มอบอํานาจหลักเกณฑที่กรรมการผูจัดการพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
ใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้
ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปน
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ
ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่
เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
คณะผูบริหาร
ณ วันที่
15 มีนาคม 2556 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังตอไปนี้
ชื่อ
ตําแหนง
1.
นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการผูจัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร
2.
นางธนนันท ซาโต
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายงานจัดซื้อ
3.
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ
4.
นางนภัสสรณ ทิพยอัครยอด
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารกลาง
5.
นายธีระเมศฐ รัตนาสุวรรณชาติ
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายงานตลาด
6.
นางบุศรินทร สุวรรณรัตน
รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริหาร
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนรวมของกรรมการ
ที่ประชุมสามัญ ประจําป ผูถือหุนครั้งที่ 1/255 6 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบรายเดือน ดังนี้
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คาตอบแทนกรรมการ

ตําแหนง
คาตอบแทนรายเดือน

เงินบําเหน็จ

ประธานกรรมการ

30,000 บาท

236,600

กรรมการ

20,000 บาท

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท*

169,000

กรรมการตรวจสอบ

5,000 บาท*

135,200

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ*

* กรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากคาตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการผูดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทจะ
ไมไดรับคาตอบแทนขางตน ทั้งนี้ เงินบําเหน็จกรรมการขางตนไดมีการจายใหกับกรรมการในป 2556 และ ไมใชคาตอบแทนที่ผูกพัน

ในป 2554 – 2555 คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนดังนี้

ชื่อ-สกุล

1. นายวินัย วิทวัสการเวช

ป 2554

ป 2555

สถิติการเขารวมประชุม
(ครั้ง)
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
-

สถิติการเขารวมประชุม
(ครั้ง)
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
11/11
-

คาตอบแทนรวม
(บาท)
75,000

คาตอบแทนรวม
(บาท)
375,000

2. นางศิริใจ เอกนันท

5/5

3/3

190,000

11/11

9/9

305,000

3. ดร.เขียน วงศสุรีย

5/5

3/3

190,000

11/11

9/9

250,000

-

-

-

-

-

-

5. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ

5/5

-

-

11/11

-

-

6. นางธนนันท ซาโต

5/5

-

-

11/11

-

-

7. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ

5/5

-

-

11/11

-

-

8. นางนภัสสรณ ทิพยอัครยอด

5/5

-

-

11/11

-

-

9. นายธีระเมศฐ รัตนาสุวรรณชาติ

5/5

-

-

11/11

-

-

4. วาที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร

หมายเหตุ.-

1) นายวินัย วิทวัสการเวช ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทโดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2554
2) วาที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
11/2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555
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คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท
จํานวนผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (บาท)
รูปแบบคาตอบแทน

ป 2554
ป 2555
6
6
10,867,542.06
13,014,511.07
เงินเดือน ,เงินสมทบประกันสังคม, เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(2) คาตอบแทนอื่น
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยพนักงาน
จายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ของคาจาง และบริษัทจายสมทบเขากองทุนในอัตราเดียวกัน
9.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมี
นโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้
การกําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางใหปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้บริษัทไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good
Corporate Governance) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนได
เสีย โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุม
และบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และโปรงใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดรับการรับรองในการประชุมกรรมการบริษัทมหาชน
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2554 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดหรือ ริดรอนสิทธิของผูถือหุน
รวมทั้งจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกําไร
ของบริษัท การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อถอดถอน
กรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการในเรื่องตางๆที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
• บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยใหมีสารสนเทศที่เพียงพอใหผูถือหุนรับทราบ
ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน หรือใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
• ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียง
ลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ
• เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการสงคําถามหรือขอเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้ง
คําถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม
• ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนได
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
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บริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ
และผูถือหุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี้
• คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุน
ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
• บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยหามหนวยงานที่ทราบขอมูลไปเปดเผยตอหนวยงานหรือ
บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือ
ผูเกี่ยวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและถูกลงโทษทางวินัย
• ในการประชุมผูถือหุน กรรมการและผูบริหารบริษัทจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของตนในแตละวาระ เพื่อให
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของ
บริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมที่สําคัญ ดังนี้
ผูถือหุน :
บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรูและทักษะการบริหารจัดการ อยางสุดความสามารถในทุกกรณี
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
โดยรวม รวมทั้งเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง
พนักงาน : บริษัทจะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่ไม
เปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงาน
ดายความสุภาพและใหความเคารพตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ลูกคา : บริษัทมุงมั่นที่จะผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม
รักษาความลับของ
ลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ แสวงหาลูทางอยางไมหยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชนใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง
และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด
คูคาและเจาหนี้ : บริษัทจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคาและเจาหนี้ และมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอ
เจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย
ค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน
คูแขงทางการคา : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขง
ทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม และไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวย
การกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง
สังคมสวนรวม : บริษัทจะไมกระทําการใดๆที่จะสงผลเสียหายตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม อีกทั้งยัง
ตองแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคมให
เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยาง
เครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานที่กํากับดูแล
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
และมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยาง
เทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผานทางเว็บไซด www.bangkokdeccon.com
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล งบ
การเงินรวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมี
ความถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ
อยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น
บริษัทยังไมมีแผนจะจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธในอนาคตอันใกลนี้ แตจะมอบหมายใหคุณนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
ตําแหนง กรรมการผูจัดการ ทําหนาที่ในการติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชน
กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 8 ทาน โดยเปน
กรรมการอิสระ 3 ทาน ทําหนาที่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน เปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ได ทั้งนี้ บริษัทกําหนดใหอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนตัวแทน
ของผูถือหุนสวนนอย โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ ของบริษัท เพื่อใหดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรม
และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการอยางชัดเจน เพื่อมิใหกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการมีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการ คือ
• คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 6 ทาน ซึ่งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบมีอยางนอย 3 ทาน ทําหนาที่ตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท มี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือโดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ หรือระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อแบงเบาภาระการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมี
หลักจรรยาบรรณ
บริษัทจัดทําขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูปฏิบัติงานในฝายตางๆ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ถูกตองตาม
กฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งการใหความสําคัญกับ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําใหมีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต การควบคุมภายในทําไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นสงผลให
เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา
พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการของสวนตัว
ของ
ครอบครัว ของญาติพี่นอง หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
• รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบทุกรายการ
รวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และ
มีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทหรือบริษัทยอยได
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแลว หากเปนรายการตามที่กําหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทจะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกลาว รวมทั้งเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงานประจําป และแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• สถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : แบงออกเปน
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไมใหบุคลากรของบริษัทที่เปนผูถือหุน หรือไดรับผลประโยชนจากบริษัทคูแขง หรือผูคา/
ผูขายที่บริษัทติดตอธุรกิจดวย เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธทางธุรกิจกับกิจการ
ดังกลาว เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไมควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ขอเสนอเพื่อการพักผอน ที่พักรับรอง
หรือขอเสนอที่ใหเปนการสวนตัวตาง ฯลฯ หากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการสรางขอผูกมัดใหกับบริษัท หรือทําให
บริษัทสูญเสียผลประโยชน
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท
สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร
หรือการรับตําแหนงใด ๆ เชน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะชวยขยายวิสัยทัศน และประสบการณใหแกบุคลากรผู
นั้น แตจะตองไมนําเอาบริษัท หรือตําแหนงของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เวนแตไดรับอนุมัติให
ทําเชนนั้นไดดวย
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การควบคุมภายใน
บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความ
นาเชื่อถือใหกับงบการเงิน โดยบริษัทวาจางบริษัทตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความรูความสามารถในดานระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ใหเปนที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในใหรัดกุม พรอมทั้งดําเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ รวมทั้งจัดตั้งฝาย
ตรวจสอบภายในซึ่งทําหนาที่ตรวจติดตามระบบการควบคุมตางๆ
นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งใหมีพนักงานดํารงตําแหนงเปนเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ประสานงานกับบริษัท
ตรวจสอบภายใน และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุก ๆ 3 เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการ
จัดทํารายงานผลงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝาย
จัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน
กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท โดยกรรมการสามารถรองขอสารสนเทศที่จําเปน
เพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกับพิจาณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถ
เสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
(5) คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจใหสามารถรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ตามหลักเกณฑและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ
ในระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละราย
(6) การพัฒนากรรมการและผูบริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท เชน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งการฝกอบรม
และใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม
9.5 การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะชนไป
ใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทําและ
เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
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2. บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ
ผูบริหาร และผูสอบบัญชี เพื่อใหบริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย
3. ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมให
เปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบวามีการใชขอมูลภายในมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะ
ทําใหบริษัทหรือผูถือหุนไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผูกระทําการเปนบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูกระทําผิดเปนผูบริหารระดับรองลงไป
คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนั้นๆ
9.6 บุคลากร
9.6.1 จํานวนพนักงานและผลตอบแทน
บริษัทมีจํานวนพนักงานของบริษัทแบงตามสายงานหลักดังนี้
ลําดับ
สายงานหลัก
1.
2.
3.

4.
5.
6.

สายงานปฏิบัติการ
สายงานบริหารกลาง

สํานักเลขานุการฯ/กฎหมาย/ตรวจสอบ

สายงานตลาด
สายงานบัญชีการเงิน
สายงานจัดซื้อ
รวม
*รวมพนักงานประจําและพนักงานรายวัน

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2555
158*
27
7
9
11
10
222

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ป 2555 บริษัทไดใหคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ในรูปแบบ
ของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เชน คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสบทบกองทุน เปนตน ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินทั้งหมดดังนี้

จํานวนพนักงาน (คน)
คาตอบแทนรวม (บาท)

ป 2554
191
30,784,030.83

ป 2555
217
36,943,844.81

9.6.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน
ผูบริหารของบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมี
นโยบายจัดอบรมพนักงานเปนระยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน โดยบริษัทจะใหฝายตางๆนําเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ของตน เชน ความปลอดภัยในการทํางาน เทคนิคในการจัดซื้อ เทคนิคการพนสี ความรูดานบัญชี เปนตน โดยงบประมาณจะขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูบริหารในแตละสายงาน ทั้งนี้ บริษัทมีการกําหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนประจําทุกป
เพื่อใหเปนกลไกในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
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